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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جوالی ٢٢
  

 !عام جوانان سوسياليست در ترکيه قتل
  )بخش نھم(

   
 جوالی ٢٠ برابر با ١٣٩۴ ]سرطان[ تير٢٩گذاری شده که روز دوشنبه  يک خودرو بمب در پی انفجار ھولناک

 کشته و صد نفر ۵٠کم  ، در برابر مرکز فرھنگی شھر پرسوس يا سوروچ، در جنوب شرق ترکيه رخ داد، دست٢٠١۵

  . زخمی برجای گذاشت

 تروريستی در دو سال گذشته در ترکيه به ۀبارترين حمل  انتحاری که به گروه داعش نسبت داده شده است، خونۀاين حمل

 در شھر ريحانلی ترکيه کار گذاشته شده بود، موجب کشته ئی بمبی که در داخل خودرو٢٠١٣ سال  در.رود شمار می

  . نفر شد۴٣شدن 

ھای جوانان  فدراسيون جمعيت« جوان عضو ٣٠٠اين اقدام تروريستی، زمانی رخ داد که در مرکز فرھنگی آمارا، 

تر اين جوانان، از استانبول  بيش.  آن جمع شده بودندھای بازسازی کوبانی در به منظور پيوستن به فعاليت» سوسياليست

  .به شھرستان پرسوس اورفا آمده بودند

  .دھد  انفجار در يک کنفرانس خبری در باغ اين مرکز را نشان میۀھای اجتماعی منتشر شده لحظ  که در شبکهئیويدئو

ھای اخير با شدت گرفتن  کوبانی در ماهشھر پرسوس، فاصله بسيار اندکی با کوبانی دارد و شمار زيادی از ساکنان 

  .اند ، به اين شھر پناه شده)داعش( »دولت اسالمی«حمالت گروه تروريستی 

سی در امور  بی گر بی  ژيار گل تحليلۀبه گفت.  سوری در اين شھر اقامت دارندۀ ھزار آوار٣۵شود که حدود  گفته می

ھای مدافع خلق، نقشی حياتی در جريان محاصره   برای يگانئیرو با ارسال آذوقه و مواد داپرسوسمنطقه، فعاالن کرد 

  .کوبانی عليه داعش بازی کردند

شھر کردنشين . زمان با وقوع حمله در اين شھر کردنشين، انفجار تروريستی ديگری نيز در کوبانی رخ داد  ھمًتقريبا

  .کوبانی در ده کيلومتری سوروچ و در خاک سوريه قرار دارد

» داعش« ميالدی، با يورش اعضای گروه ترويستی اسالمی ۀمبر سال گذشتدر شمال سوريه از ماه سپتکوبانی شھر 

سرانجام داعش در حمله به کوبانی در مقابل رزمندگان زن و مرد قھرمان مدافع خلق کوبانی شکست . مواجه بوده است

 .را در کوبانی تجربه کرددر واقع داعش اولين شکست سخت خود . نشينی شدند خوردند و مجبور به عقب

 اين است که سؤال. کارانه است عام اين جوانان صورت گرفته و اقدامی به غايت جنايت اين انفجار ھولناک با ھدف قتل

ھای امنيتی ترکيه خواب بودند و يا عامدانه بر اين اقدام تروريستی و ترورھای ديگر  س جمھور و ارگانئيآيا دولت و ر

  بندند؟ چشم می
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 لحظاتی پيش از انفجار» امارا«آخرين عکس از مرکز فرھنگی 

ھايشان طراحی  ھای نيروھای مدافع خلق و پيروزی زمان با سومين سالگرد انقالب روژاوا و با پيشروی اين جنايت ھم

 .شده است

ھای جوانان سوسياليست که برای کمک به   عضو فدراسيون انجمن٣٠٠کم  حريت ترکيه، نوشته است که دست ۀروزنام

 .بازسازی کوبانی آمده بودند، در مرکز فرھنگی سوروچ اقامت داشتند

را اين واقعيت که حمله انتحاری بود احتمال آن که توسط داعش انجام شده «: ای گفت عبدهللا سيفتچی فرماندار منطقه

ھای اوليه  يافته « :سی گفت بی وی به بخش ترکی بی» .کنيم که مھاجم زن بوده است ما فکر می... دھد افزايش می

 ».کرد  عمل میئیست که او به تنھا حاکی

، گفته است که نھادھای محلی تحقيقات در مورد احتمال »ھا دمکراتيک خلق«به گزارش رويترز، يک نماينده حزب 

 مجلس گفته است که شماری از نوجوانان در مقابل مرکز فرھنگی ۀاين نمايند. اند ن انفجار را آغاز کردهانتحاری بودن اي

  .جمعی راھی شھر کوبانی در شمال سوريه شوند بودند تا به طور دسته تجمع کرده 

ه باغ مرکز  بئیھا نيز از قول شاھدان حاضر در محل نوشته است که دو مرد در حال حمل کيسه» نيويورک تايمز«

مصطفی عبدی يک کنشگر کرد که درست بعد از انفجار در محل حاضر . اند فرھنگی درست قبل از انفجار ديده شده

  ».جا پخش شده بود بدن و اعضای بدن، روی زمين ھمه «شده به ھمين رسانه گفته است که 

  
شدن توسط  آخرين عکس از اين جوانان انقالبی و سوسياليست از جمله سه خواھری که دقايقی قبل از کشته

 .کاران از خودشان گرفتند جنايت
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. کنند نش میسرز» دولت اسالمی«مردم شھرھای مختلف از جمله کردنشين ترکيه، آنکارا را برای متوقف نکردن گروه 

 انتحاری روز دوشنبه معرفی کرد و ۀ حملمسؤولای دولت اردوغان را  در بيانيه) ک ک پ( حزب کارگران کردستان

 .دولت اسالمی عليه کردھا در سوريه است» حمايت و پرورش «مسؤولآنکارا : گفت

 ٣٠٠.  بودئیننده اين گردھماھای جوانان سوسياليست انقالبی برگزارک ، فدراسيون انجمن»ميدان«به گزارش سايت 

آوری کمک  طی کمپينی با جمع«جوانی که به سوروچ آمده بودند داوطلبان نيروھای چپ مختلف در ترکيه بودند که 

 نفر ۵٠ نفر تنھا به ٢٠٠دولت ترکيه از بين . »مالی از سراسر ترکيه، قصد ھمياری برای بازسازی کوبانی را داشتند

ه بود و اين گروه در اعتراض به اين سياست دولت ترکيه در باغ مرکز فرھنگی مشغول اجازه عبور از مرز را داد

 .برگزاری کنفرانس خبری و تجمع اعتراضی بودند که انفجار رخ داد

 انفجار چندين دوربين در حال ضبط کردن کنفرانس خبری فعاالن از اين مرکز فرھنگی بودند، ۀجا که در لحظ از آن

 انفجار اين گروه از جوانان شعار ۀدر لحظ.  به شکل گسترده در فضای مجازی منتشرشده است انفجارۀتصاوير لحظ

 .دادند می» باد کوبانی زنده«

کاران داعش و  گری تبه ھا آمدند و وحشی ھا شھر و شھرستان ترکيه، مردم به خيابان در دهدر اعتراض به اين ترور، 

 . شدت محکوم کردنددولت عدالت و توسعه و اردوغان ترکيه را به 

 و استانبول دست به تظاھرات  ساعاتی پس از انفجار روز دوشنبه، صدھا تن در شھرھای مختلف از جمله پرسوس

  . از دولت ترکيه به خاطر ناتوانی در مقابله با تھديدھای داعش انتقاد کردندئیھا با سر دادن شعارھا آن. زدند

ليس برای متفرق کردن ود و پئي آرام بود اما پس از دقايقی به خشونت گراءاين تجمع اعتراضی در استانبول در ابتدا

 .پاش متوسل شد ھای آب آور و ماشين تظاھرکنندگان به گاز اشک

  گذاری  بمبمسؤولليس در استانبول به تظاھرات معترضان که در شعارھايشان دولت رجب طيب اردوغان را وپ

  .ند، حمله کردخواند انتحاری در مرز ترکيه و سوريه می

دولت اسالمی شکست خواھد خورد، مردم ما پيروز خواھند «: روی بنری که در دست تظاھرکنندگان است نوشته شده

  ».شد

 انتحاری ۀ ميدان تقسيم استانبول در واکنش به اين حملۀ، تظاھراتی در منطقجوالی ٢٠ شب  به گزارش رويترز، دوشنبه

 کشتار مسؤولترکيه را » عدالت و توسعه«ھايشان حزب  رانی ھا و سخنشکل گرفت که در آن معترضان در شعار

 .شھروندان ترکيه دانستند

 انتحاری معرفی کرده است؛ اما تجمع اعتراضی شب ۀ اين حملمسؤولرا ) داعش( »دولت اسالمی«دولت ترکيه گروه 

 .گروه دولت اسالمی کرد با » دستی مھ«ھای چپ و سوسياليست در استانبول، دولت اردوغان را متھم به  دوشنبه نيروی

دولت : قاتل«: از جمله.  جمھور ترکيه، اردوغان و حزب عدالت و توسعه داده شد سئي عليه رئیدر اين تجمع شعارھا

ن اآور و آب فشارقوی به معترض ليس ترکيه با گاز اشکوکه در پی اين شعارھا پ» دولت اردوغان: اسالمی؛ ھمکار

  .حمله کرد

شان تشديد و گسترش مبارزه عليه گروه  ت شھرھای مختلف، صدھا ھزار شھروند حضور فعالی داشتند و پيامدر تظاھرا

  ! تروريستی اسالمی داعش و حاميان آن است

، در شھرھای مرسين، تارسوس، آدانا، ھاتای، آنتاليا، شاخ، گور، وان، قرس، ميدياد، »فرات نيوز«بنا به گزارش 

 انتحاری و ۀ، صدھا ھزار شھروند عليه حمل...دنيزلی، آکھيسار، کوجااللی، آمد، بورسا، وان وبدليس، مانيسا، ازمير، 

فدراسيون «عام جوانان عضو  صدھا ھزار شھروند قتل. ھا آمدند تروريستی در شھر پرسوس شمال کردستان به خيابان

 . را به شدت محکوم کردند» ھای جوانان سوسياليست جمعيت
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  تظاھرات استانبول

تجمعی » کودکان آزاد«و پالتفرم رنج و دموکراسی در پارک ) پ.د.ه( ھا در شھر مرسين حزب دموکراتيک خلق

  . نمودندعام را محکوم ھزاران شھروند در اين تجمع شرکت کردند و قتل. برگزار کرد

پ، تجمعی .د.در شھرستان تارسوس از توابع استان مرسين ھم پالتفرم رنج و دموکراسی ھمراه با تشکيالت حزب ه

 . کردندئیپيما کنندگان تا ميدان يارنلک راه پ برگزار کرد و شرکت.د.مقابل ساختمان مرزی حزب ه

 .تجمعی اعتراضی برگزار کرددر شھر آدانا، پالتفرم رنج و دموکراسی آن شھر در پارک اينونو 

شھير، بورسا، کوجااللی، ازمير، آمد و مديات ھم  در شھرھای ھاتای، آنتاليا، شاخ، گور، وان، بدليس، مانيسا، اسکی

خواه  مادران صلح، پالتفرم دموکراسی، نيروی رنج و دموکراسی، سازمان حقوق بشر ايھاد، نمايندگان احزاب جمھوری

. ھا آمدند صدا با صدھا ھزار شھروند به خيابان ھا سازمان ديگر ھم ھای امپ، و اودپ و ده انين سازممسؤولپ، .د.و ه

 .پ و داعش را ابراز داشتند.ک.در تمامی اين شھرھا، مردم خشمگين نفرت و انزجار خود از دولت آ

به . را تشديد کرده است انتحاری در شھر عمدتا کردنشين پرسوس، آنکارا تدابير امنيتی در مرز سوريه ۀدر پی حمل

 انتحاری روز دوشنبه در ۀ يک مقام ارشد دولتی که نخواست نامش فاش شود، ترکيه گروه داعش را در پس حملۀگفت

  .بيند شھر مرزی پرسوس اورفا می

 د اوغلو، نخست وزير ترکيه روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از تشديد تدابير امنيتی در مرز با سوريه خبرواحمد داو

 است و تشديد خواھد شد، اما شھروندان بايد توجه ءتدابير امنيتی در مرز ترکيه با سوريه در حال اجرا«: داد و گفت

الشعاع  توانند آرامش داخلی ترکيه را تحت داشته باشند که کشورھای منطقه که درگير تنش، ناآرامی و درگيری ھستند می

 ».قرار دھند

ما بايد ترور «: کرد، در واکنش به اين حمله گفت ترکيه که از قبرس بازديد میس جمھوری ئيرجب طيب اردوغان، ر

 ئیايم که در ھيچ مذھب، ملت و کشوری جا ما ھميشه گفته«او ادعا کرد که » .را محکوم کنيم، از سوی ھر که باشد

  ».کنيم  کرده و میکيدتأ ضد تروريسم ه جھانی بۀبه ھمين دليل ما ھميشه بر ضرورت مبارز. برای ترور وجود ندارد

 ترکيه، پس از ۀجامع. دار ھستند  ترکيه به شدت ملتھب است و مردم خمشگين و داغۀبه اين ترتيب، ھم اکنون جامع

چرا که اين . گذاری شده است انتخابات پارلمانی اخير، دچار بحران تشکيل دولت ائتالفی و ھم خشونت و ترور و بمب

س جمھوری اين کشور نبوده ئيکم عدات و توسعه، به ويژه رجب طيب اردوغان رخواه حزب حا انتخابات، مورد دل

به بھانه آن حمله به کادرھای حزب و ھای شھر دياربکر  الھی  از حزبیگذاری در دياربکر، ترور يک بمب. است

 ئیا ھدف شناساھا، پروازھای مداوم ھواپيماھای بدون سرنشين ب ھا در اين شھر و ترور سه تن از آن دموکراتيک خلق

ھای مادی و   از اين منطقه، جلوگيری و کارشکنی برای رساندن کمکئیھا ک و گاھی بمباران بخش.ک. پۀمنطق

گذاری در مرکز  ھای نھان و آشکار داعش در مرزھای ترکيه و سوريه، و اکنون بمب  فعاليتۀمعنوی به کوبانی، ادام
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ھای امنيتی ترکيه، مستقيم و غيرمستقيم در طراحی  ھور و ارگانس جمئيدر واقع دولت و ر... فرھنگی شھر پرسوس و

  .بندند و يا در بھترين حالت به اين اقدامات تروريستی، چشم می. ھا نقش دارند اين جنايت

ھای تروريستی اسالمی مانند جبھه   سوريه و در مواجھه با گروهۀس جمھور آن در حوزئيبازيگری دولت ترکيه و ر

ھا ھمکاری نزديک و  گران، دولت ترکيه با اين گروه  برخی تحليلۀتر داعش است که به گفت  مھمالنصره و از ھمه

ھا را به پول تبديل   نفت و ديگر منابع آنئیگذارد؛ از سو سو تجھيزات نظامی در اختيارشان می تنگاتنگی دارد و از يک

اما اکنون در اين زمينه و با . می باز گذاشته استآمد نيروھای اسال و تر اين که مرز خود را برای رفت کند و مھم می

  .ھای خود کند اتی داده شود و دولت ترکيه را مجبور به تجديد نظر در سياستتغيير  تشکيل دولت ائتالفی، بايد

 اقتصادی، ثبات نسبی پول ترکيه، آغاز ۀ تحوالت مثبتی را در ترکيه چه در عرصۀ زمينًدولت اردوغان، تقريبا

در خاورميانه معروف » بھار عربی«، مھيا کرد اما بعد از وقايعی که به عنوان ...لح با عبدهللا اوجاالن ومذاکرات ص

، مصر، سوريه، عراق و کردستان عراق با ھمکاری اشد، سياست دولت ترکيه معطوف شد به دخالت در مسائل ليبي

 از ً داخلی زيادی برای ترکيه به ھمراه داشت و عمالالمللی و ی و بينئ ھای منطقه ، که ھزينه...دولت اقليم کردستان و

 . تنش صفر با ھمسايگان فاصله گرفت  اعالمی ديپلماتيک وستراتيژی

اما انتخابات اخير ترکيه، ضمن اين که يک شکست جدی برای رجب طيب اردوغان است اما در مجموع برای منافع 

ھا به پارلمان، يک تحول عظيم  گير حزب دموکراتيک خلق رود چشمو.  مثبت را به ھمراه دارد  ترکيه نتايج بسيارۀجامع

توسعه را در ھم و  حزب عدالت ۀ سال١٣اين حزب قدرقدرتی . و نوين و حائز اھميتی در تاريخ معاصر ترکيه است

ی و ئ  داخلی و ھم منطقهۀھای ھولناک اين حزب و رجب طيب اردوغان را ھم در عرص شکست و در گام نخست طرح

ھای پارلمان  حزب حاکم و اردوغان اعالم کرده بودند که اگر در انتخابات اخير، اکثريت کرسی. المللی درھم شکست بين

دادند قانون اساسی را به نفع خود و مذھب و  چون گذشته، دولت تک حزبی خود را تشکيل می کردند و ھم را تصاحب می

ھا قصد داشتند به دموکراسی پارلمانی در ترکيه،  ت ديگر، آنبه عبار. دادند  میتغييرافزايش قدرت رياست جمھوری 

ھای مذھبی تروريستی مانند داعش،  در منطقه نيز گروه. س جمھور واگذار نمايندئيپايان داده و قدرت مطلق را به ر

ی ھا  اين آروزھا و سياستۀاما اکنون ھم... را در جنگ داخلی سوريه و عراق تقويت کنند و... جبھه النصر و

به ھمين . شان بر باد رفته، به شدت زخمی و خشمگين ھستند بلندپروازانه و ارتجاعی رجب طيب اردوغان و حزب

. گردند تا از ھر طريق ممکن، دوباره حاکميت مطلق خود را به دست آورند دليل، ھمواره به دنبال سناريوھای سياه می

 و خطرناکی را در بر داشته هھای سياسی و اقتصادی پيچيدھای سياسی در ترکيه ممکن است پيامد ھر چند تشديد تنش

  .باشد

: ھا در پارلمان ترکيه با اشاره به روند مذاکرات صلح عنوان کرد ، عضو ارشد حزب دموکراتيک خلق»ادريس بالوکن«

 اقدامات تر صورت بگيرد که اين برای اين که روند مذاکرات صلح به کار خود ادامه دھد اقداماتی بايد ھر چه سريع

ھا بر سر  آغاز به کار کرده و طرف مذاکرات رسمی در روند مذاکرات صلح تشکيل شود، ت ناظرأگونه است؛ ھي اين

ک اعمال شده است ھرچه .ک.رھبر دربند پ سياست انزوا که در خصوص عبدهللا اوجاالن يک ميز مذاکره بنشينند، به

  .تر پايان داده شود سريع

يتی ھای خود در روند مسؤول تمام اين بیبر حزب عدالت و توسعه در تالش است :  کردتأکيدد  اظھارات خوۀوی در ادام

ھا  مذاکرات صلح به نوعی سرپوش گذاشته و تمام تقصيرات ايجاد مانع در اين روند را متوجه حزب دموکراتيک خلق

الفی در ترکيه در تالش برای در حال حاضر حزب عدالت و توسعه به جای تالش کردن برای تشکيل حکومت ائت. کند

 پارلمان ترکيه نيز انتخاب شده است ولی تا ۀ مين دور٢۵س ئيبا اين که ر. کشاندن انتخابات پارلمان ترکيه است به حاشيه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

تمام اين رفتارھا . کنون ديدارھای رسمی حزب عدالت و توسعه برای تشکيل حکومت ائتالفی آغاز نشده است

 .دھد نگام در ترکيه را نشان میھای انتخابات زودھ سيگنال

حزب حرکت ملی ترکيه در واقع فرمولی    -   اظھارات خود تصريح کرد، ائتالف حزب عدالت و توسعهۀبالوکن در ادام

زيرا . آيد اين حکومت به عنوان محرک جنگ به حساب می. ھا در داخل ترکيه است ھا و تنش برای افزايش درگيری

 شرط اصلی خود برای تشکيل چنين حکومت ائتالفی را اتمام روند مذاکرات صلح حزب حرکت ملی ترکيه، بارھا

ھای حزب حرکت ملی ترکيه در خصوص کردھای سوريه نيز مشخص است به خصوص  سياست. عنوان کرده است

س حزب حرکت ملی ترکيه، در خصوص کردستان سوريه مواضع اين حزب در قبال کردھا را ئير» دولت باغچلی«

  .ھا و جنگ در ترکيه خواھد بود اين ائتالف آغازگر درگيری. آشکارا به نمايش گذاشتً کامال

گرای ترکيه نيز از پيشروی نيروھای  ملت-  کار اسالمی، نيروھای فاشيستی و دولت ترديد، عالوه بر داعش تبه بی

اند که   نگرانی و وحشت شدهچنان دچار جو در ترکيه و روژاوا، آن طلب و عدالت خواه و برابری سوسياليست و آزادی

 که اگر در تاريخ گذشته ترکيه ئینيروھا! اند عام جوانان سوسياليست زده رحمانه و وحشيانه دست به قتل چنين بی اين

خواھانه را سرکوب کنند به ھمين دليل، قبل از اين  زدند تا جنبش کارگری کمونيستی و آزادی دست به کودتا می

انداختند تا زمينه را برای کودتا آماده کنند؛ اما اکنون به   ترور و وحشت در جامعه راه میکودتاھای خونين، خشونت و

ھای فاشيستی و  اکنون ھدايت اين سياست. زنند عام می ريزی و قتل دليل اين که امکان کودتا ندارند دست به ترور و خون

تر  ھا، فضا را ھر چه بيش دادن ناآرامی  نشانبه عھده دارند تا باAKP شان  تروريستی را رجب طيب اردوغان و حزب

  . کردن احزاب پارلمانی ديگر، به انزوای سياسی خود پايان دھند ليسی نمايند تا با مرعوبوپ

طلب و کمونيست، در دفاع از  خواه و برابری ست که تمامی نيروھای دموکراتيک و آزادی در چنين شرايطی، ضروری

به .  محکوم کنندًحوالت اخير ترکيه، اين حرکت تروريستی و اقدام ضدانسانی را شديدادستاوردھای انقالب روژاوا و ت

ھای انقالبی و کمونيستی منطقه و جھان توصيه کنند راھی روژاوا شوند و در جھت   اين نيروھا به ويژه نيرویۀھم

  .  بکوشندئی شوراھا و قوانين انقالبی با روابط و مناسبات چنين گسترش و تعميق سياست سازندگی و ھم

ام را  دردیھمگويم و   تسليت میپرسوس اورفا،باختن انفجار شھر  فکران جان  و ھمءھا، رفقا يک بار ديگر، به خانواده

  . دارم ابراز می

  !باختگان آزادی و سوسياليسم گرامی باد باخته و ھمه جان ياد اين جوانان جان
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